
مث نقول أيضا: هذا التيمم فيها نقص أعظم ، أيضا الرجل مل يذكر مسحها يف التيمم هل يقولـون إن الرجـل لـيس  

  واجبا غسلها .

أنـا عنـدي إن صـح هـذا القـول مـن  لكن هل ميكن أن اإلنسان يستنشـق بـالرتاب أو يتمضـمض بـالرتاب ؟ الشيخ :

  أهل العلم ففي عقله خلل ، هذا إن صح .

  مؤذن املسجد أصبح جنبا هل يغتسل أوال مث يؤذن أم له أن يؤذن مث يغتسل ؟ السائل :

  ال ، نقول اغتسل مث أذن وإن مل تفعل فتوضأ مث أذن . الشيخ :

يف التــيمم ألن املعــروف أن اجلـدار مــن الطــني  الــذي عليهــا بويـة هــل جيــوز لإلنسـان أن ميســح علــى اجلـدار  السـائل :

  ؟

ينطبــق عليهــا إال علــى القــول الثــاين الــذي يقولــون: كــل مــا علــى وجــه األرض هــو صــيد ؛ ال ، البويــة مــا  الشــيخ :

  .؟ هذا هو الصحيح  قول الصحيح وال

قلنا إنه ال يشـرتط يف التـيمم أن يكـون هنـاك غبـار ، وذكـرمت األدلـة علـى ذلـك فمـا الـرد علـى مـن قـال إنـه  السائل :

وأن " مـن " للتبعـيض فكيـف نـرد  ا بوجوهكم وأيـديكم منـه ))(( وامسحو جيب أن يكون الغبار واستدلوا باآلية: 

  عليهم ؟

الــرد علــيهم أن يقــال " مــن " هنــا تصــلح للتبعــيض وتصــلح البتــداء الغايــة ، وإذا احتمــل بطــل ، إذا وجــد  الشــيخ :

ا االحتمــال بطــل االســتدالل ؛ مــن يعــني لنــا أن " مــن " للتبعــيض إذا قــال: امســحوا بوجــوهكم منــه ؟ ... ال ، هلــ

  معان متعددة ويعني أحد املعاين السياق .

هــل نســتفيد مــن كــون الصــحابة كــانوا يــدخلون املســجد وهــم جنــب فينــامون فيــه علــى عــدم وجــوب حتيــة  الســائل :

  املسجد ؟

ال ، مــا نســتفيد ؛ ألن حتيــة املســجد إمنــا جتــب علــى مــن دخــل املســجد وهــو أهــل للصــالة ؛ أمــا إذا دخــل  الشــيخ :

نا ال نقول له صل ؛ ما هي بواجب ؟ ال ، أصال ما هي بواجب لذاا واجب على مـن دخـل وهو غري متوضئ فإن

  على وضوء أال جيلس حىت يصلي ركعتني ، هذا يعين القائل باجلوب مع أن الذي يظهر لنا أا ليست بواجبة .

التــيمم يكــون ســؤال عــن حكــم مــن يقــول إن اليــد إذا أطلقــت فتشــمل الكتــف فيســتدلون بــذلك علــى أن  الســائل :

  إىل الكتفني ؟

يعــين علــى رأي هــؤالء إذا ســرق الســارق قطــع يــده مــن الكتــف ؛ ... ؛ ال مــا هــو كــذلك ، اآليــة مطلقــة  الشــيخ :

  ومن الذي قال هلم أن اليد إذا أطلقت فهي إىل الكتف ؟ 



  ما حكم الدم اخلارج من السبيلني ؟ السائل :

مــن غـري الســبيلني ؟ مـن غــري خــروج الـدم فإنـه يــنقض الوضـوء ؛  يـنقض الوضــوء ، كـل خــارج مـن الســبيلني الشـيخ :

  . السبيلني ال ينقض الوضوء

علـى قــول الـذي رجحتمــوه وهـو أن الغبـار ال يشــرتط يف التـيمم ، أال ينــتقض هـذا مـع القــول بعـدم التــيمم  السـائل :

  على اجلدار الذي فيه الدهن ؟

البوية معروف أا مـن البـرتول فهـي تشـبه الثيـاب الـيت تكسـى البوية يقولون إنه ليست من أصل األرض ،  الشيخ :

  ا اجلدار ؛ لكن من قال إن كل متصل باألرض فهو من األرض وهو مذهب مالك فإنه يصح التيمم عليه .

حــديث ابــن عمــر رضــي اهللا تعــاىل عنهمــا الــذي فيــه أن التــيمم ضــربتان ضــربة للوجــه وضــربة لليــدين إىل  الســائل :

  يؤخذ من جواز التيمم ضربتني وأنه إىل املرفقني ؟ املرفقني فهل

هذا اجتهاد منه رضي اهللا عنه ؛ لكن اجتهاده يف مقابلة النص ؛ ألنه ثبت يف حديث عمـران بـن حصـني  الشيخ :

أن الرسول إمنا مسح الكفني فقط ؛ قلنـا فعـل الصـحابة حجـة ؟ حجـة يف مقابـل السـنة ؟ يقـال هـذا مـن اجتهاداتـه 

  ضي اهللا عنه يغسل داخل عينيه يف الوضوء حىت عمي .مثل ما كان ر 

  الغلبة على العقل بإغماء أو سكر هل هو ناقض للوضوء ؟ السائل :

  أي نعم مثل النوم العميق . الشيخ :

  هل الوقوف يف املسجد مثل العبور أو مثل القعود ؟ السائل :

أو مثـل القعـود ؟ قعـود ، هـذا قعـود ، والـدليل  ويش تقولون يف هذا ؟ هل الوقوف يف املسـجد مثـل العبـور الشيخ :

  على هذا أن الرسول منع احلائض من الطواف بالبيت مع أا تدور .

  إذا كان يف إحدى األعضاء جرح ال يستطيع استعمال املاء ال مسحا وال غسال فماذا يصنع ؟ السائل :

؛ هـذا يتـيمم الغسل فقط ؟ املسـح والغسـل  يعين يضره الغسل واملسح ؟ ال بس يضره ، الغسل واملسح أو الشيخ :

لفافــة فإنــه يســمح اللفافــة ؛ ويغســل بــاقي األعضــاء ؟ ويغســل بــاقي األعضــاء حــىت بــاقي العضــو  إال إذا كــان عليــه

  وهل استطاع باقي العضو أو ال ؟ يستطيع ، إذا جيب عليه . (( اتقوا اهللا ما استطعتم ))نفسه 

  

وال أن ميســحه ولكنــه يســتطيع أن يضــع عليــه لفافــة وميســح عليهــا هــل نقــول جــرح ال يســتطيع أن يغســله  الســائل :

  يتيمم أو كيفيه مسحه عليها ؟ وهل التيمم قبل الضوء أو بعده ؟



؟  ، إذا كـــان املســـح اجلـــرح الـــذي عليـــه لفافـــة يلـــف عليـــه ؛ ... ال ، يتـــيمم إال إذا كـــان املســـح يف اجلـــرح الشـــيخ :

الغســل ، إذا كــان يف اليــد فــإذا غســل اليــد الســليمة تــيمم مث مســح الــرأس ، الصــحيح أن املــذهب فــالتيمم يف حمــل 

  والصحيح أنه جيوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه ال يشرتط الرتتيب يف هذا .

 أن ويريـدون الضـاللة يشـترون الكتـاب مـن نصـيبا أوتـوا الـذين إلـى تـر (( ألـمأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

  . نصيرا )) باهللا وكفى وليا باهللا وكفى بأعدائكم أعلم واهللالسبيل  تضلوا

 (( ألـــم تـــر إلـــى الـــذين أوتـــوا نصـــيبا مـــن الكتـــاب ))أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل: 

االستفهام هنـا للتقريـر يعـين يقـر اهللا سـبحانه وتعـاىل ذلـك علـى وجـه مشـاهد مرئـي يـراه الرائـي ؛ واخلطـاب يف قولـه: 

حيتمـل أن يكـون للرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وحيتمـل أن يكـون لكـل مـن يتوجـه اخلطـاب إليـه  (( ألـم تـر ))

هنـــا تنصـــب مفعـــولني:  (( أوتـــوا ))أعطـــوا نصـــيبا ،  أي (( إلـــى الـــذين أوتـــوا نصـــيبا ))أي أمل تـــر أيهـــا املخاطـــب 

والـذي آتـاهم  (( نصـيبا ))املفعول األول يف هذا السياق هو الـواو الـذي هـو نائـب الفاعـل ؛ واملفعـول الثـاين قولـه: 

نصــيبا مــن الكتــاب هــو اهللا عزوجــل ؛ وهــذا النصــيب مــن الكتــاب هــو التــوراة واإلجنيــل ؛ وعلــى هــذا يشــمل اليهــود 

(( لكن يف اليهود أعظم ؛ ألم هم الذين كانوا يف املدينة يف عهد الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ والنصارى 

أي يطلبوــا شــراء ،  ألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب يشــترون الضــاللة )) (( يشــترون الضــاللة ))

اء ، وهــذا أبلــغ ممــا لــو قــال: يســلكون ومــن املعلــوم أن املشــرتي طالــب للســلعة جــاد يف طلبهــا حــىت حصــلها بالشــر 

؛ ألن الشراء ينبئ عن رغبة وطلب حىت يصل اإلنسان إىل مـا أراد ؛ يشـرتون الضـاللة مبـاذا ؟ باهلـدى كمـا  الضاللة

وهــل هــذا الشــراء شــراء رابــح ؟ ال ، هــذا  (( أولئــك الــذين اشــتروا الضــاللة بالهــدى ))قــال تعــاىل يف آيــة أخــرى: 

؛ (( فما ربحـت تجـارتهم ومـا كـانوا مهتـدين )) الشراع أخسر أنواع الشراء ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة البقرة: 

(( ويريـدون أن تضـلوا هذا باعتبار ما خيتارونه ألنفسهم ؛ وهـل شـرهم قاصـر ؟ اسـتمع ؟  (( يشترون الضاللة ))

(( يريــدون رائهم للضــاللة واختيــارهم إياهــا وحرصــهم عليهــا يريــدون أن ينقلوهــا أيضــا إىل غــريهم مــع شــ الســبيل ))

أي الطريق إىل اهللا عزوجل وهـو ديـن اإلسـالم ؛ وإذا كانـت هـذه إرادـم فسـوف يسـعون إىل  أن تضلوا السبيل ))

الل املســلمني بكــل وســيلة ، حصــول مــرادهم بكــل وســيلة ؛ وهلــذا جنــد أن الكفــار أعــداء املســلمني يســعون إىل إضــ

تــارة باالحنيـــار اخللقـــي ، وتـــارة بالـــدمار العســكري ، وتـــارة باألفكـــار الســـيئة الرديئـــة ؛ هــم يـــرون الســـالح الـــذي هـــو 

  أنكى فيستعملونه وال يبالون يعين لو أن األمر أفضى إىل العدوان املسلح لفعلوا ألنه يريدون أن نضل السبيل .

ن أن نضل السبيل ؟ نقول ألم ضالل ، وكل إنسان يريد أن يكـون النـاس علـى شـاكلته فإن قال قائل: ملاذا يريدو 

، هذا من وجه ؛ ومن وجه آخر أم أولياء الشيطان والشـيطان قـال هللا عزوجـل خياطـب اهللا قـال: (( فبمـا أغـويتين 



 أكثــرهم جتــد وال آئلهممشــ وعــن أميــام وعــن خلفهــم ومــن أيــديهم بــني مــن آلتيــنهم مثألقعــدن هلــم صــراط املســتقيم 

ومل يقـل: علـى صـراطك ، وال: يف صـراطك ، حـذف حـرف  (( ألقعدن لهم صـراطك )))) وتأمل قوله:  شاكرين

اجلر ليشمل قعوده علـى الصـراط حـىت ال نـدخل وقعـوده يف الصـراط حـىت ال يـتم السـري ، وهـو كـذلك هـو يقعـد لنـا 

اخلــه حــىت ال نــتم املسـري ، وهــؤالء هــم أوليــاء الشــيطان  الصـراط علــى الصــراط خارجــه حــىت ال نـدخل ويف الصــراط د

وإذا كـانوا أوليائـه فسـوف يناصـرونه علـى مـا يريـد مـن إضـالل عبـاد  (( فقاتلوا أولياء الشـيطان ))كما قال تعاىل: 

ا واهللا أعلــم بأعــدائكم مــنكم ؛ ألننــا حنــن قــد خيفــى علينــا العــدو وقــد ختفــى علينــ (( واهللا أعلــم بأعــدائكم )) اهللا .

تسـلية لنـا  )) (( واهللا أعلـم بأعـدائكميت يريد ـا أن يضـلنا ؛ ولكـن اهللا تعـاىل لـه باملرصـاد ؛ ففـي قولـه: ه التاطختتي

وديد ألعدائنا ؛ ألنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا اهللا وإن ولينا عن اهللا سـلط علينـا هـؤالء 

يف هـاتني اآليتـني  أي مـدافعا وناصـرا . (( وكفـى بـاهللا نصـيرا ))أي متوليـا لألمـور  (( وكفى باهللا وليـا ))األعداء ؛ 

أوال: أن من الناس من يـؤتى الكتـاب ويـرزق العلـم ولكنـه ال ينتفـع بـه مثـل هـؤالء أوتـوا نصـيبا الكتـاب ومـع فوائد ؛ 

مـه فهـو شـبيه ـؤالء ، مـن آتـاه اهللا ومن فوائدها: أن من مل ينتفع بعل ذلك مل ينتفعوا به ، اشرتوا الضاللة باهلدى .

علمـا فلـم ينتفـع بــه فهـو شـبيه ـؤالء ؛ وهلــذا قـال سـفيان بـن عيينــة رمحـه اهللا " مـن فسـد مــن علمائنـا ففيـه شـبه مــن 

ومــن فوائــدها: أن هــذه اآليــة شــاهدة لقــول  اليهــود ومــن فســد مــن عبادنــا ففيــه شــبه مــن النصــارى " وهــذا صــحيح .

فكتـب اهللا الـيت حيملهـا النـاس إمـا هلـم وإمـا ( القرآن حجـة لـك أو عليـك ) وآله وسلم:  رسول اهللا صلى اهللا عليه

ومــن فوائــدها: احلــذر مــن  . (( يشــترون الضــاللة ))ومــن فوائــدها: حــب هــؤالء للضــاللة والشــر ؛ لقولــه:  علــيهم .

فهـم  دون أن تضـلوا السـبيل ))(( ويريـهؤالء ، وأم مهما عملوا معنا فـإم ال يريـدون لنـا اخلـري إطالقـا ؛ لقولـه: 

علينــا مــن األمــوال ومــن املصــانع ومــن كــل شــيء لكــنهم مــاذا يريــدون ؟ يريــدون إضــاللنا ، يريــدون أن  قــد يعطوننــا

نضــل الســبيل ؛ والغــزو بالــدنيا غــزو بســالح فتــاك يعــين إغــداق الــدنيا علــى اإلنســان ورفاهيــة اإلنســان غــزو بســالح 

فـإذا أغـدق عليـه املـال الـذي هـو حيبـه  (( وتحبون المال حبا جما ))تعاىل عنه: فتاك ؛ ألن اإلنسان كما قال اهللا 

ومـن فوائـدها: الثنـاء علـى  فإن طبيعة احلال يف البشرية تقتضي أن يلني مع هذا الذي وفر عليه املال وأغدقـه عليـه .

سبيل مـا حـاولوا أن يضـلوهم لو ال أم على ال (( أن تضلوا السبيل ))املسلمني بكوم على السبيل ؛ ألن قوله: 

ومن فوائدها: التحـذير مـن هـؤالء اليهـود أو النصـارى أو غـريهم ؛  ؛ ألن الضال ضال فأي شيء حياول أن يفعل .

ومـن فوائـد اآليـة  ألنه إذا حذرنا اهللا ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمـي صـم بكـم مـن بـاب أوىل .

ومـــن فوائـــدها: كمـــال علـــم اهللا ؛ مـــن أيـــن ؟ ألنـــه  (( واهللا أعلـــم بأعـــدائكم )) .لـــه: الثانيـــة: إثبـــات علـــم اهللا ؛ لقو 

ومن فوائدها: تسلية املؤمنني وتقوية عزائمهم ؛ لكونـه أعلـم  . (( أعلم بأعدائكم ))جيء به على صيغة التفضيل 



 (( واهللا أعلــم بأعــدائكم )) ومــن فوائــدها: ديــد املشــركني وحتــذيرهم ؛ لقولــه: بأعــدائنا وأنــه ناصــر لنــا وويل لنــا .

 . أنا أعلم بك وبعداوتك ، فسـوف خيـاف وحيـذر :ـ أن أباك قال لعدوك (( وهللا المثل األعلى ))ألننا لو فرضنا ـ 

ومـن فوائــدها: أنــه البــد للمســلمني مــن عـدو ؛ بــل مــن أعــداء ، وكمــا أســلفنا تعليقـا علــى الكلمــة كــل مــن كــان غــري 

ومــن فوائــدها: الثنــاء علــى اهللا ســبحانه وتعــاىل بالكفايــة التامــة يف  للمســلمني . مســلم علــى أي ملــة كــان فإنــه عــدو

منصــوبة علــى أــا متييــز ، حمــول عــن (( وكفــى بــاهللا وليــا وكفــى بــاهللا نصــيرا )) (( وليــا )) الواليــة والنصــرة ؛ لقولــه: 

قـالوا إـا زائـدة  (( بـاهللا ))يف قولـه: الفاعل ألن الكايف هو والية اهللا ونصرته ؛ فهي متييز حمول عن الفاعل ؛ والبـاء 

   وأن األصل: وكفى اهللا وليا وكفى اهللا نصريا .

املعـروف يف اللغـة أن اسـم التفضـيل ال يكـون إال بـني  (( ... واهللا أعلم بأعدائكم ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  اثنني فيكف خترج اآلية ؟

  ؛  صحيح الشيخ :

  أعلم مبعىن عامل ؟ بعض الناس يقول إن  السائل :

بينــا بطــالن هــذا وقلنــا إن أعلــم أبلــغ مــن عــامل ؛ ألن عــامل ال مينــع املشــاركة ويكــون اهللا عــامل وفــالن عــامل  الشــيخ :

  وفالن عامل ؛ ل

   ماذا أولوا بالعلم ؟ السائل :

أنـــه علـــى حـــد قـــول ظنـــا مـــنهم أنـــه إذا اشـــرتك اخلـــالق واملخلـــوق يف العلـــم كـــان هـــذا داال علـــى املشـــاة أو  الشـــيخ :

  الشاعر:

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا        ألم تر أن السيف ينقص قدره                

ولكن هذا غلط ، نقـول حـىت حيـاة اهللا عزوجـل وعلمـه ومسعـه وبصـره بينهـا وبـني مـا للمخلـوق مـن ذلـك اشـرتاك يف 

  هذا ؛ األصل ، اشرتاك يف األصل ؛ لكن اخلالق أكمل من املخلوق يف 

  هل جيوز التفاضل يف هذا ؟  السائل :

  . (( آهللا خيرا أما يشركون ))جيوز ، بل إن اهللا قال:  الشيخ :

 وعصــينا ســمعنا ويقولــون مواضــعه عــن الكلــم يحرفــون هــادوا الــذين نمــ ((أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 لكـان وانظرنـا واسـمع وأطعنـا سـمعنا قـالوا أنهـم ولـو الـدين فـي وطعنا بألسنتهم ليا وراعنا مسمع غير واسمع

 نزلنـا بمـا آمنـوا الكتـاب أوتـوا الـذين أيهـا يـا  قلـيال إال يؤمنـون فـال بكفـرهم اهللا لعـنهم ولكـن وأقـوم لهم خيرا



 وكـان السـبت أصـحاب لعنـا كما نلعنهم أو أدبارها على فنردها وجوها نطمس أن قبل من معكم لما مصدقا

  . مفعوال )) اهللا أمر

(( ألم تر إلى الذين أوتـوا نصـيبا مـن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا الكالم على قول اهللا تبارك تعاىل: 

    الكتاب ... )) .

  من املراد ؤالء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؟ الشيخ :

    اليهود والنصارى . الطالب :

  ؟  يضلون )) ((عن قوله:  (( يشترون ))ملاذا عرب بقوله:  الشيخ :

  للداللة على رغبتهم يف الضاللة  الطالب :

  وكأا سلعة يطلبوا وحيرصون عليها . الشيخ :

  ألي شيء ؟ أناس اشرتوا الضاللة باهلدى ؟ هل ذكر اهللا هلذه اآلية نظريا مما سبق ؟  الشيخ :

 تجـارتهم ومـا كـانوا مهتـدين ))(( أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهـدى فمـا ربحـت نعم قوله تعاىل:  الطالب :

  ذكر اهللا ذلك يف صفات املنافقني ؛ وعلى هذا فالكفار واملنافقون كل منهم سواء . الشيخ :

فهــل هلــذه  (( يريــدون أن تضــلوا الســبيل ))هــل لآليــة شــاهد يف أــم حيبــون أن نضــل هنــا يقــول فــيهم :  الشــيخ :

  اآلية نظري ؟ 

    ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم ))(( ولن نعم قوله تعاىل:  الطالب :

    (( ودوا لو تكفرون كما كفروا ... )) .نعم ، ومنه قوله تعاىل:  الشيخ :

  هل وافقوا الشيطان يف هذه اإلرادة ؟  الشيخ :

    (( ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ))نعم وافقوا الشيطان ؛ لقوله تعاىل:  الطالب :

  يريدون إضالل اخللق والشيطان أيضا يريد إضالل اخللق . فهم الشيخ :

  ؟  (( واهللا أعلم بأعدائكم ))ما الفائدة من قوله:  الشيخ :

  تسلية املؤمنني وديد أعدائهم ؛  الطالب :

  صحيح ، كيف ذلك ؟  الشيخ :

  ؛  فألنه أعلم بأعدائنا منا ؛ أما الرتهيب فهو  الطالب :



مسعتم ما قال ؟ يقول: فيها ديد وتأييد ، تأييد للمؤمنني بأن اهللا أعلم بأعـدائهم وسـيكفيهم إيـاهم كمـا  الشيخ :

وديـد للكفـار بأنـه سـوف يـرد كيـدهم بنحـورهم وينصـر أوليائــه  (( إن اهللا يـدافع عـن الـذين آمنـوا ))قـال تعـاىل: 

  . (( وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصيرا ))عليهم ؛ وهلذا قال: 

  هل من أمساء اهللا الويل والنصري ؟  الشيخ :

  الويل من أمساء اهللا ؛  الطالب :

  ما الدليل ؟  الشيخ :

    (( أم اتخذوا من دونه أولياء فاهللا هو الولي ... ))قال اهللا تعاىل:  الطالب :

  . (( وهو الولي الحميد ))وكذلك أيضا:  الشيخ :

  هل من أمساء اهللا النصري ؟ الشيخ :

  نعم ؛   الب :الط

  ما الدليل ؟  الشيخ :

   (( نعم المولى ونعم النصير ))قوله:  الطالب :

  أحسنت . الشيخ :

(( والـذين " من " هـذه للتبعـيض ،  (( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ))مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

(( إنــا هــدنا لقولــه تعــاىل:  (( الــذين هــادوا ))أي رجعــوا ، وهــم اليهــود رجعــوا عــن عبــادة العجــل فســموا  هــادوا ))

؛ ألن الفعــل ال  اجلملــة هــذه ال يصــح أن تكــون مبتــدأ(( يحرفــون الكلــم )) أي رجعنــا إليــك ؛ وقولــه:  إليــك ))

يبتـدأ بــه وإذا مل يصــح أن تكـون مبتــدأ فكيــف نعرـا ؟ نقــول إــا صـفة ملوصــوف حمــذوف هـو املبتــدأ والتقــدير: مــن 

؛ وقـــال بعـــض حيرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعه ، مـــن الـــذين هـــادوا قـــوم حيرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعه الـــذين هـــادوا قـــوم 

النحــويني: إن " مــن " التبعيضــية اســم فتعــرب علــى أــا مبتــدأ ؛ ألن تقــدير " مــن " التبعيضــية: بعــض الــذين هــادوا 

(( ي املبتــداء ومجلــة حيرفـون الكلــم عـن مواضــعه ؛ وعلــى هـذا فيكــون " مــن " بصـورة احلــرف ولكنهـا اســم وتكــون هـ

(( ومـن أهـل المدينـة هي اخلرب وال حاجة إىل التقـدير ؛ وهلـا نظـائر يف القـرآن الكـرمي مثـل قولـه تعـاىل:  يحرفون ))

أمـا الـذين قـالوا التقدير: ومن أهل املدينة قوم مردوا على النفاق ؛ كل مـن القـولني لـه وجـه ؛  مردوا على النفاق ))

وإذا دار الكـالم بـني التقـدير وعدمـه فعـدم  فريجح قوهلم أننـا ال حنتـاج إىل تقـدير يف اآليـةإن " من : التبعيضية اسم 

؛ وأما الثاين فيقويه أن مـن التبعيضـية حـرف واسـتعماهلا امسـا إخـراج هلـا مـن  التقدير أوىل ؛ ألن األصل عدم احلذف

سـم أرجـح ويسـمى هـذا إجيـازا باحلـذف ؛ موضوع أصلي فنكون ارتكبنا جمازا بتقديرنا إياها امسـا ، ويكـون تقـدير اال



ألن اإلجيــاز إجيــاز باحلــذف وإجيــاز بالقصــر يعــين مجلــة قليلــة لكــن حتتمــل معــىن كثــريا هــذا إجيــاز بالقصــر ، مجلــة فيهــا 

 أي يصـرفونه ، والتحريـف التصـريف (( يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه ))قولـه:  أشياء حمذوفة هذا إجياز باحلـذف .

اســم ، مجــع واحــده كلمــة ، قــال ابــن مالــك يف  (( الكلــم )) ن جهــة ســريها أي صــرفها ؛ و، ومنــه حــرف الدابــة عــ

واسم وفعل مث حرف الكلم ؛ واحده كلمة ؛ واملراد بالكلم هنا ما أنزل اهللا على رسـله مـن الـوحي ؛ وقولـه:  األلفية:

أي يصــرفونه عمــا أراد اهللا عزوجــل بــه ؛ ألن مــا أراده اهللا بكالمــه فهــو موضــعه ؛ قــال العلمــاء:  (( عــن مواضــعه ))

التحريف نوعان: التحريف اللفظـي ، والتحريـف املعنـوي ؛ قـد ينفـردان أي ينفـرد أحـدمها علـى اآلخـر وقـد جيتمعـان 

ب لكــل واحــد مثــاال: التحريــف اللفظــي ؛ مث التحريــف اللفظــي قــد يتغــري بــه املعــىن وقــد ال يتغــري بــه املعــىن ؛ ولنضــر 

إىل: وكلـم اهللا موسـى تكليمـا ، فهـذا حتريـف  (( وكلـم اهللا موسـى تكليمـا ))املعنوي كتحريف بعضهم قوله تعاىل: 

لفظي معنوي ، لفظي ألنه جعل لفظ اجلاللة منصوبة بعد أن كان مرفوعـا ؛ معنـوي ألنـه تغـري بـه املعـىن حيـث كـان 

موسى ؛ ومثال التحريف اللفظي الذي ال يتغـري بـه املعـىن أن يقـول القـارئ: احلمـد هللا رب  داال على أن املتكلم هو

لكن هـذا التحريـف ال يتغـري بـه املعـىن  (( رب العالمين ))العاملني ، فهنا التحريف لفظي ألنه كان جيب أن يقول: 

(( الـرحمن علـى العـرش  تعـاىل: ؛ ومثال حتريف املعنوي مـع إبقـاء اللفـظ علـى حالـه حتريـف أهـل التعطيـل قـول اهللا

استوىل ، فهم مل يغريوا اللفظ ، اللفظ قد أبقاه على ما هو عليـه ؛ لكـن قـالوا املـراد باالسـتواء االسـتيالء  استوى ))

، وهذا حتريف معنوي ؛ مث إن هذا التحريـف املعنـوي مسـاه متبعـوه تـأويال ، وقـالوا التأويـل صـرف الكـالم عـن ظـاهره 

لــدليل ، فســموا هــذا التحريــف تــأويال ؛ ولكننــا نقــول: هــذه التســمية متويــه علــى الســامع  لظــاهراخــالف إىل املعــىن امل

ألن التأويل أن يصرف الكالم عن ظاهره لـدليل صـحيح ؛ وأمـا الـدليل الـذي اسـتدلوا بـه فهـو دليـل ومهـي ولـيس لـه 

الف الظـاهر فـإن كـان هنـاك دليـل أصل من الصـحة ؛ وعليـه فنقـول إذا أول اإلنسـان الكلـم عـن ظـاهره إىل معـىن خيـ

(( فـإذا من كتاب أو سنة فإنه مقبول وإن مل يكن له دليل فإنه غري مقبول ؛ فإذا قال قائل: إن املراد بقولـه تعـاىل: 

إذا أردت أن تقـرأ القـرآن ، قلنـا هـذا غـري مقبـول حـىت تـأيت لنـا بـدليل ؛ قـال: عنـدي  قرأت القرآن فاستعذ باهللا ))

نـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم كـــان يتعـــوذ عنـــد إرادة القـــراءة ال عنـــد إـــاء القـــراءة ؛ فنقـــول: هـــذا دليـــل وهـــو أن ال

(( الـــرحمن علـــى وإذا قـــال قائـــل:  مقبـــول وعلـــى العـــني والـــرأس ، الـــدليل ؟ فعـــل الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم .

ل ألنــه ال دليــل عليــه ؛ فصــار أي اســتوىل ؛ قلنــا: هــذا صــرف الكــالم عــن ظــاهره وهــو غــري مقبــو  العــرش اســتوى ))

التأويــل الــذي هــو صــرف اللفــظ عــن ظــاهره إن دل عليــه الــدليل فهــو مقبــول ونســميه دلــيال وإن مل يــدل عليــه دليــل 

فهو مرفوض ونسميه حتريفا ؛ هؤالء الذين هادوا أو بعض هؤالء الذين هـادوا حرفـوا الكلـم عـن مواضـعه ال بالنسـبة 

لصالة والسالم ؛ أما عيسى فادعوا عليه مـا بـرأه اهللا منـه أنـه ولـد بغـي وأنـه ال يصـح لعيسى وال بالنسبة حملمد عليه ا



أن يكـــون رســـوال ألن الرســـل طـــاهرون مطهـــرون وهـــذا ولـــد بغـــي فلـــيس برســـول ، وقتلـــوه حكمـــا ال حقيقـــة ؛ كيـــف 

لـه فيكـون هلــم فـأقروا علـى أنفســهم بقت (( إنــا قتلنـا المسـيح عيســى بـن مـريم رســول اهللا ))حكمـا ؟ ألـم قـالوا: 

؛ وحرفـوا الكلـم  (( ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ولكـن شـبه لهـم ))حكم الذين قتلوه ؛ أما حقيقة فقد قال اهللا تعـاىل: 

بالنسبة حملمد صلى اهللا عليه وآله وسلم وقالوا ليس هذا رسول املنتظر وكانوا قبـل أن يبعـث يسـتفتحون علـى الـذين 

؛ لكــن ملــا بعــث مــن بــين إمساعيــل ـ وكانــت بنــو امساعيــل بــين عمهــم ـ  كفــروا يقولــون ســيبعث نــيب ونتبعــه ونغلــبكم

حسدوه ؛ ألم يعرفون صفته يف التوراة واإلجنيل ويعرفون أنه أفضـل نـيب وكـانوا يظنـون أن سـيكون مـن بـين إسـرائيل 

يقــول مــن أم القــرى ؛ و  علــى غــري أصــل ؛ ألــم لــو رجعــوا لألصــل لوجــدوا أن التــوراة واإلجنيــل صــرحت أنــه يبعــث

املؤرخون إن جتمع اليهود يف املدينة ... بعثة الرسـول عليـه الصـالة والسـالم كـان بنـاء علـى أـم يعلمـون أن مهـاجره 

لرســالة  هــي املدينــة فقــالوا نســتقبله ونــؤمن بــه ؛ فــاليهود حرفــوا الكلــم عــن مواضــعه بالنســبة لرســالة عيســى وبالنســبة

صـراحة ـ والعيـاذ بـاهللا ـ وهـذا غايـة مـا يكـون مـن  سمعنا وعصينا ))  ويقولون (( حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛

وجـل ورســله أن يقـول البشــر مسعنـا وعصــينا ؛ والعصـيان خمالفــة األمـر أي اخلــروج عـن الطاعــة إن كــان  احملـادة هللا عــز

لصـــالة يقولـــون للرســـول عليـــه ا (( واســـمع غيـــر مســـمع ))أمـــرا فبرتكـــه وإن كـــان ينـــا فبارتكابـــه ، هـــذه معصـــية ؛ 

يعـين امسـع أصـمك اهللا حـىت ال تسـمع ، هـذا معـىن غـري مسـمع يعـين امسـع قولنـا  غير مسمع ))اسمع (( والسـالم: 

حال كونك غري مسمع ، ومن الذي ال يسمع ؟ األصم ؛ فهم يقولون امسـع غـري مسـمع أي يـدعون عليـه بالصـمم 

ع مــا فهـم يســخرون بـه ؛ ألــم إذا كـانوا يــدعون عليـه بالصــمم فكيـف يقولــون امسـع ؟ وقيــل: املعـىن امســع غـري مســم

تكرهــه ؛ لكــن هــذا بعيــد عــن ســياق اآليــة وبعيــد عــن حــال اليهــود ؛ وحيتمــل أن يكــون املعــىن: امســع غــري مســمع مــا 

ولكن هذا حيتاج إىل دليل وذلـك ألنـه حيتـاج إىل  (( سمعنا وعصينا ))يسرك يعين سنقول لك ما يسوءك مث قالوا: 

ل غري مسمع ما يسرك ، نقول هـذا حيتـاج إىل دليـل ألن تقدير أي غري مسمع ما تكره ، هذا يف األول ؛ الثاين يقو 

 (( وراعنــا ))فيــه حــذفا ؛ واملعــىن األول يكفــي يف خــزيهم ـ والعيــاذ بــاهللا ـ أن يقــول للرســول امســع ال أمسعــك اهللا ؛ 

راعنـا ، الـذي تـرد علـى مسعــه هـذه الكلمـة يقـول إــا فعـل أمـر متصـل بضـمري املفعــول وفاعلـه مسـترت وجوبـا تقــديره: 

أنـــت ، أي راعنـــا أنـــت حنـــن ، مـــن أي شـــيء ؟ مـــن الرعايـــة أو مـــن املراعـــاة ، وكالمهـــا معـــىن حســـن ؛ لكـــن هـــم ال 

ونـة وهـي اجلـنب واخلونـة ومـا أشـبه ذلـك وهـي كلمـة عنـد اليهـود يف اللغـة عيريدون ال الرعايـة وال املراعـاة ، يريـدون الر 

عونــة ؛ وهلــذا ــى اهللا املــؤمنني أن يقولــون هــذه الكلمــة ألن اإلبريــة ــذا املعــىن ، فيقولــون راعنــا أي أصــابك اهللا بالر 

(( انظرنـا )) بـدهلا  (( يا أيها الذين آمنـوا ال تقولـوا راعنـا وقولـوا ))اليهود يقولوا يريدون ا سوءا فقال تعاىل: 

ن معـىن صـحيحا ) يعين يقولون هذا الكالم ليا بألسنتهم حيث يظهرو (( وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين )؛ 



حيتمـل مـن  (( راعنـا )) فغري مسمع حيتمل غري مسمع مـا يسـوء كمـا سـبق ومقبوال وهم ال يريدون املعىن الصحيح 

،  املراعــاة أو مــن الرعايــة وهــم يريــدون عكــس ذلــك ، يريــدون الــدعاء عليــه أال يســمع ويريــدون العــداء عليــه بالرعونــة

وى ، لـاللـي باللسـان أن يريـد بـاللفظ خـالف معنـاه الظـاهر لـه ؛ ألنـه  وهذا يل باللسان أو ال ؟ يل باللسـان ؛ معـىن

 (( ليـا بألسـنتهم )) (( ليـا ))تكلم لكن لوى هذا اللفظ إىل معـىن آخـر غـري الـذي يفهـم مـن اللفـظ ؛ وهلـذا قـال: 

اعــدة قالأصــال لــوا لكــن اجتمعــت الــواو واليــاء يف كلمــة واحــدة وســبقت إحــدامها بالســكون فقلبــت الــواو يــاء علــى 

كيـف كـان طعنـا   ؟ نيطعنا يف الـد (( وطعنا في الدين ))تصريفية ؛ أما كون هذا ليا بألسنتهم فظاهر لكن قال: ال

مسعنا وعصينا ملاذا عصوا ؟ ألم مل يرتضوا هذا الـدين ، وعـدم ارتضـاء الـدين مسـتلزم  يف الدين ؟ نقول نعم واضح

حه وذلـك ألن مـن ارتضـى شـيئا ال ميكـن أن يقـول إذا أمـر بـه: للطعن يف الدين أي عيبه ، مستلزم عيب الدين وقد

   مسعنا وعصينا

 

 


